Fotonávod na vyměření a objednání Plisse z řady VS
uchycení CB – na rám okna

1) Zaměření šířky plisse VS uchycení CB na rám okna
Šířku plissé měříte včetně zvoleného přesahu a to od levé vnější strany po pravou vnější
stranu okenního rámu.

TIP! Při vyměření dejte pozor na kování okna.
2) Zaměření výšky plissé VS uchycení CB na rám okna.
Výšku plissé měříme ve stejně jako šířku včetně zvoleného přesahu.

TIP! Výška je včetně horního profilu.

Máte vyměřeno?
Pak stačí provést jednoduše objednávku na https://www.labona.cz/plisse .
Zde si zvolíte z provedení plissé, která je vhodná pro váš interiér. Zvolit můžete, jakým způsobem
chcete ovládat (madlo, šňůra, a jiné). Vyplníte jednoduché tři kroky a můžete Vaši objednávku
odeslat.

Zadejte Vámi vyměřené rozměry do políček šířka a výška v mm. Pozor na limitní omezení!
Minimální vyrobitelná šířka plissé je 120 mm a u VS2 je 200 mm, výška je 200 mm. Šířka pak nesmí být větší než
1500 mm a u VS3 SD je 1000 mm a výška 1500 mm a u VS3 SD je 2200mm.

Vyberte ze vzorníku barvu Vaší plissé. Jako první zvolte barvu lamel a následně barvu horního profilu. O nic víc
se již starat nemusíte, veškeré ostatní komponenty sladíme automaticky za Vás!

TIP! Nevíte si rady s výběrem? Látky můžete sladit podle prvků ve vašem interiéru nebo zvolit jejich funkčnost
pro propustnost či pohlcení světla do interiéru. Nejpoužívanější sladění je bílá skoro jako záclonovina a zcela
zatemňující šedá.

V posledních krocích objednávky zvolte typ uchycení a způsob ovládání. Standardní je madlo popřípadě ovládací
tyč s kloubem, která je přenosná a poslouží pro více kusů.

Máte vyplněno?
Pak stačí jen přidat do košíku a odeslat objednávku.

Pokud budete potřebovat pomoc s Vaší objednávkou, nebo budete mít jakékoli dotazy, tak nás neváhejte
kontaktovat na info@labona.cz nebo na tel. +420 608 354 888
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